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Sobre la Plaça

de l’estació...

Amb la presència d’un centenar

llarg de persones i amb força ani-

mació musical, les autoritats de la

ciutat inauguraven el dia 7 de juny

la plaça de l’Estació de Sants. Entre

el públic, cares de curiositat i una
mena de resignació realista. Nosal-

tres sabem que la gent del barri no
està gens encisada pel disseny i

l’estructura de la plaça. Però això

no vol dir que s’estigui en coPà

S’han vist tantes obres a la ciiWt
que comencen i que després no
acaben, o acaben malament, que
veure la plaça dels PP.CC. acabada
i ben acabada ens dóna prou satis-

facció. Ara el que cal és que les

obres previstes a l’altre costat de
l’estació (a la plaça de l’Assemblea
de Catalunya) —obres molt sem-
blants a les inaugurades— tinguin

una durada el més curta possible. I

és que els veïns de Sants tenen ga-

nes de veure els projectes acabats.
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La teoria dels arquitectes

Helio Pinón i Albert Vilaplana, els

arquitectes de la plaça, manifesta-

ren que «un subsòl ple de túnels

que no permet massa pes i un en-

torn prou fastigós i sense coherèn-
cia» havien estat els principals mo-
tius que els havien motivat a fer el

que han fet. Però la veritat és que la

plaça de l’estació («la plaça dels

arbres de ferro», com diuen alguns
veïns) no ha satisfet excessiva-
ment. És clar que si els amants del

verd no mostren la seva eufòria, no
podem dir el mateix dels avantguar-

distes. Després de l’obra de Tàpies
ai Passeig Picasso, després de
l’obra de Miró al Parc de l’Escorxa-

dor i ara amb la inauguració de la

plaça de l’estació de Sants, els

avantguardistes comproven amb
satisfacció com els seus anhels en
el camp arquitectònic comencen a
ser realitats palpables.

Nosaltres, de moment, ens quedem
amb les paraules un xic ambigües
però plenes d’intenció del batlle

senyor Maragall, quan declarà el

dia de la inauguració que «el dis-

seny de la plaça no era un projecte

acabat i que restava obert en el fu-

tur a les inquietuds dels veïns».

Un centre de ponent

Un dels punts que més va significar
e! senyor Maragall és el que fa refe-

rència ai nou centre de ponent que
tindrà la ciutat. El nostre barri pot
ser d’aquí uns anys un centre d’au-
tèntica atracció pel turisme que
ens visiti. Amb la inauguració
d’aquesta plaça i amb els parcs en
perspectiva de l’Escorxador, l’Es-

panya industrial i possiblement el

que ocuparia el lloc actual de la

presó Modelo, Barcelona assolirà
un dels centres de parcs públics
més importants. Això, no obstant,
no és obstacle perquè molts ciuta-

dans no hagin manifestat el seu
disgust en veure com han evolu-
cionat les obres de la plaça. La
queixa principal: massa gris i poc
verd.
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Tots

Editorial

Enrera resten dubtes i incerteses. Ja se sap qui és el nou regidor del

districte: un home de llarga trajectòria dins la vida associativa del

barri. Membre fundador de Teditorial Nova Terra, de l’Escola Proa,

ha format part de la Junta Directiva del Centre Social de Sants i ha
estat en els darrers tres anys qui ha remenat moltes de les cireres

que calia remenar a Creu Coberta. En aquest número 10 de la revista

parlem amb en Josep Espinàs. Les seves declaracions seran
esperançadores per la gent que s’ha mostrat critica amb l’Ajunta-

ment, sobretot en el decurs dels darrers 10 mesos. En Josep Espi-

nàs s’ha caracteritzat sempre per dir les coses pel seu nom. Ens co-

mentava que vol mantenir reunions periòdiques amb les entitats,

reunions periòdiques i puntuals. I és que aquesta és l’única sortida

per a acabar amb les tensions i malentesos que hem viscut fa ben
poc entre l’Ajuntament i les entitats. Ara només ens cal esperar que
la seva iinia de treball no variï pel fet de tenir un càrrec important. De
moment, i aquesta és la valoració més positiva i àmpliament com-
partida, ens sabem amb un regidor del districte que coneix pam a

pam el barri i que, a diferència dels darrers regidors, la seva única
dedicació serà treballar per Sants, Hostafrancs i La Bordeta.
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Seguramente hay muchas perso-
nas que este nombre no les dice na-

da, pero los que viven de antiguo
en Sants y los que de una manera u
otra se han vínculado a las aso*
ciaciones de vecinos y centro so-

cial, saben que este terreno se han
^|ínvmdicado siempre para zona
verde.

Esta antigua fàbrica està situada
entre las calles, Galileo, Milagro,
Juan Güell y Arola y la prolonga-
ción de Juan Güell. Es un sitio ideal

para un pequeho parque urbano,
por estar situado dentro de una zo-

na densamente poblada, logrando
una mayor habitabilidad de las ca-

lles del entomo.
Después de varios cambios, este
terreno pasó a ser propiedad de
Jorba Preciados, que presento un
proyecto para edificar un centro co-
mercial, en este proyecto habia
muchas contradicciones y abusos
urbanísticos, como los que hemos
tenido que soportar durante estos
anos pasados, mayor volumen de

Vapor vell

edificación del permitido, absorver
las calles adyacentes para su uso
como carga i descarga y pàrking.
Este p'royecto fué impugnado con
éxito por la asociación de vecinos
de Sol Baix. Ahora Jorba Preciados
después de ser Rumasa ha pasado
a ser propiedad del Estado, por lo

«Es un sitio ideal para un

pequeho parque urbano...»

tanto es el momento preciso de lo-

grar que en lugar de un centro co-

mercial, sea un lugar de solaz y es-

paricimiento del barrio.

Las asociaciones de vecinos va-

mos a pedir al Gobierno que nos ce-

da estos terrenos para formar un
pequeho pulmón que contrarreste
en parte la gran contaminación que
padecemos continuamente.
Hasta aquí hemos explicado un
proyecto que es ideal para todos,
pero debemos tener en cuenta, que

a pesar de la buena fé de las aso-
ciaciones y centro social, si no con-
tamos con el respaldo de los veci-

nos, no tenemos fuerza suficiente
para logralo. Por lo tanto espera-
mos vuestra colaboración y díspo-
sición a emprender una campana
reivindicativa para conseguir esos
terrenos, que si nos descuidamos
pódemos perderlos y en lur ir de un
bosque de pinos serà un bosque de
casas.

«Las AA.VV. pediremos al

gobierno estos terrenos para

formar un pequeho pulmón
que contrarreste

la gran contaminación»

Haca falta que tomemos
conciencia y nos demos cuenta
que la responsabilidad es de todos

y tenemos la obligación cíudadana
de luchar para lograr esta nueva zo-

na verde. ESPERAMOS VUESTRA
COLAEJORACIÒN.

Manuel Campo
(Asociación de Vecinos de Hostafrancs)
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Notícies

Període en el qual estaran instal·lats
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Contenidors
de mobles a Sants

Escola Guinbó

Un xic més tard que a d’altres barris

de Barcelona, però per fi ja dispo-

sem dels contenidors carbasses de
recollida de mobles i trastos vells.

L’Ajuntament els col·locarà periòdi-

cament durant una setmana a uns
llocs determinats, després d’haver

dividit el barri en diverses zones; o
sigui, a cada zona hi seran durant
una setmana, i no hi tornaran a ser

fins al cap de tres o quatre mesos.
Per exemple, a una zona hi seran

del 13 al 19 de juny; hi, tornaran a

ser del 10 al 16 d’octubre, i altre cop
del 12 al 18 de desembre. També
l’Ajuntament fa saber als veïns que

respectin els senyals i indicacions
al carrer amb la finalitat de no obs-
taculitzar la col·locació dels conte-
nidors. Aquest servei és gratuït, pe-

rò per a aquells que vulguin que els

vinguin a buscar a casa, o que no
puguin baixar els rnobles, hi ha un
servei NO GRATUÏT: telefoneu al

217 30 30 i us donaran la informació
que necessiteu. El fet que triguin

tant a tornar a posar contenidors a
la mateixa zona és que aquests
s’han de compartir amb el districte

II. Aquest servei funcionarà en rè-

gim de proves fins a final d’any.

Segur que enguany hi haurà grans
fogueres per Sant Joan.

Felicitats! Estem de bones aquest
mes i, després d’anunciar-vos la

creació d’una nova entitat, ara va
d’aniversari. Es tracta de l’Escola

Guinbó, que ja té quinze anys.
Quinze anys de tasca educativa per
Sants i al seu servei; la nostra revis-

ta desitja que en celebrin quinze
més, com a mínim, i que continuïn
amb la seva feina, allà al Centre So-
cial.



Comitè antl-OTAN

El nostre barri ja compta amb una
nova entitat; es tracta del Comitè
anti-OTAN de Sants. Totes aquelles

persones que estiguin interessa-

des en fer quelcom relacionat amb
el tema o, simplement, rebre infor-

mació sobre els blocs estratègics,

militarisme, imperialisme americà,

etc., es poden dirigir al Centre So-

cial de Sants, situat al carrer d’Olzi-

nelles, tots els dimecres a les vuit

de! vespre. TRENC D’ALBA saluda
molt cordialment aquesta nova en-

titat.

Incògnita

a Badal 122
ADIVINA QUIEN INAUGURA AQuf DENTRO/

Desprès de deixar la Carretera de la

Bordeta, puges per la dreta del

carrer Badal, mirant des del mar i,

abans d’arribar al pont del tren i del

metro, a la cantonada del carrer

d’AndaIüsia, et trobes amb un tros

de carrer sense asfaltar, o sense vo-

^'a, perquè no se sap pas què pot ^
^r. Allà hi ha una espècie de cosa
que, en el seu temps, havia estat L
una fàbrica. La porta principal, ta- í j/ /jj/

piada, conté diversos rètols molt IX
nous, un dels quals resa: «No esta-Q \

^
cionarse en esta zona»; hi ha quinze
cotxes aparcats, una camioneta i

un camió. Agafes el carrer andalús i

per unes finestres enreixades, pots T©3tr© ©d©U
observar l’interior de l’antiga fàbri- ’

ca: ciment, bigues de fusta, vidres,

algun moble, parets enderrocades,
portes rebentades, sostre... sense
sostre. Meravellós. Gires pel carrer

Bonaventura Polles i la fàbrica no
s’arregla pas per aquí. Tombes pel

carrer de Burgos i altre cop al carrer

Badal. Una volta estúpida per una
illa estúpida. Al nostre barri hi ha
molts llocs estúpidament aprofi-

tats.

Una.vegada hi havia un senyor molt
amant de la seva terra, tant, que ca-

da matí esmorzava mel i mató i una
tassa de cafè Soley; dinava escu-
della, conill amb all i oli, vi del

Priorat i un «carajillo» de rom Pujol;

a mitja tarda es bevia una copa
d’Aromes de Montserrat, i per so-

par, un pa amb tomàquet i pernil sa-

lat, i un Perelada. L’home aquest va
passar un dia per la carretera de
Sants i veient tan gran gentada va
pensar, com a bon català, «aquí hi

haig de posar la meva botigueta». I,

tal dit, tal fet. A la cantonada de la

carretera amb el carrer Consell de
Cent instal·là, després d’un bon i

llarg estudi de mercat, el primer
M c D o nald’s de Sants.

La noticia negra del mes —que
consti que no som racistes—. Es
tracta de la desaparició momentà-
nia del Taller de Teatre Xarada de
l’Ateneu Popular de Sants. Aquest
grup venia funcionant des de fbia

temps. Una sèrie de problemes ha
fet abandonar el treball que estaven
assajant i que havien d’estrenar
aquest mes de juny.

En fi, què hi farem! Esperarem al

setembre, a veure què passa.
Aleix Ferrater
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de Badal, Bra-

—
IV Lliga popular de
futbol-sala:

Volem camps decents!

Si un dissabte al matí us passegeu
per l’Espanya Industrial i veieu una
colla de nois jugant a futbol al

camp que alií hi ha, penseu que es-
teu veient el Campionat Nacional
de Lliga de Sants. Efectivament,
encara que soni un xic fort, aquells
futbolistes estan jugant un cam-
pionat on tots els equips són del
nostre barri i, més encara, difícil-

ment trobareu un equip que no par-
ticipi en aquesta Lliga Popular, tant
de Sants, d’Hostafrancs o la Borde-
ta.

tació i als solars de l’Espanya In-

dustrial, sí. Encara avui es poden
veure, pintades a terra, les ratlles

que delimitaven els camps de la

plaça de l’Estació, pel cantó del
carrer de Sant Antoni», ens mani-
festa el Sr. Alcolea. «Els camps del
Perú, del Proa i del Metro no estan
malament —afegeix seriosa-
ment—, tenen vestuaris. Els nanos
s’han de canviar a l’aire lliure i, en
pla hivern, imagina’t!». En efecte.

els terrenys de joc no disposen de
les condicions adients per a la

pràctica del futbol; cada cop que un
nano cau per terra corre un gran
risc de fer-se mal, ja que en gran
part estan plens de pedretes, rocs i

altres coses per l’estil. Per sort,

l’Associació compta amb una asse-
gurança mèdica de la Generalitat;
assegurança que s’ha hagut de fer

servir més d’una vegada. Retornant

i

«Els camps són
una vergonya»

Concretament es juga a la Farga,

l’Espanya Industrial, el Casinet, al

Sol de Baix, al col·legi Proa, al

Col·legi nacional Perú i als camps
del Metro. Els quatre primers
camps són del ConseI del Districte,

on cada dijous l’AVBBB es dirigeix

per demanar el permis reglamenta-
ri. Els restants són cedits per les

entitats esmentades. «Bé, ara ju-

guem aquí, peró pensa que quan và-

rem començar, ara fa quatre anys,

els quatre equips que érem, jugà-

vem on podíem... a la plaça de l’Es-
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a l’estat dels camps, el Sr. Alcolea
ens digué: «Miri, pels vestuaris,

com a minim, ens podrien posar
aquelles casetes metàl·liques dels
paletes; ja en tindriem prou».
Aquest problema, però, cada vega-
da ho és menys; els nanos, en la se-

va gran part, ja vénen canviats de
casa seva, i els que no, no els mo-
lesta massa fer-ho al davant dels
pares i seguidors, ja hi estan acos-
tumats.

«Aquesta Lliga crea

noves entitats»

Infantils:

CLASSIFICACIONS I GOLEJADORS

Alevins:

1. CoHegi Nacional Perú 38 punts
2. Unió Esportiva Toledo 37 punts
3. ACD Sansur 34 punts
4. CF Mediterrani 33 punts
5. CF Comtes de Bell-lloc 31 punts
6. CF Metropolità 25 punts
7. CF Sant Lluís Gonzaga 21 punts
8. CD Sant Antoni 15 punts
9. C Montserrat Xavier A 8 punts

10. CF Joventut Vallespir 7 punts
1 1 . C Montserrat Xavier B 7 punts

Més gols: Marc Guaita (CF Mediterrani) 71
2. Sànchez Lluvia(C. Bell-lloc) 52
3. Jesús Chevarría (Mediterrani) 43

1. CoNegi Nacional Perú 51 punts
2. CF Toledo-79 43 punts
3. Sant Lluís Gonzaga 41 punts
4. ACD Sansur 38 punts
5. Joventut Vallespir 30 punts
6. CFS Mediterrani 29 punts
7. Acadèmia Lloret 26 punts
8. UE Hostafrancs 20 punts
9. Sporting Candi 18 punts

10. Ràcing Triangle 18 punts
11. UE Toledo 17 punts
12. La Farga 17 punts
13. CF Alcolea 16 punts
14. Comtes Bell-lloc 0 punts

Més gols: Joaquim Lavado (CN Perú) -75
2. J. Salomé (ACD Sansur) 63
3. R. Novau (Sant Lluís Gonzaga) 49

EUSEBI GIMENEZ MONCLÚS
S ofereix per a encàrrecs

Telef. 223 39 10

Juvenils:

1. Sporting Triangle 45 punts
2. ACD Sansur 44 punts
3. At. Erennio 38 punts
4. CF Toledo-79 31 punts
5. CF Olzinelles 30 punts
6. Delta CF 28 punts
7. Creu Coberta : 27 punts
8. UE Toledo 26 punts
9. UE Hostafrancs 26 punts

10. CF Alcolea 23 punts
11. Comtes Bell-lloc 20 punts
12. SN Nederland 13 punts
13. CF Badal 9 punts
14. CF Alcolea B 6 punts

Més gols; Josep Flores (Sansur) 80
2. C Domínguez (C. Bell-lloc) 77
3. E Castells (Delta FC) 55

COL·LEGI MODECLAR

Subvencionat
per la Generalitat

informàtica de gestió
amb ordinadors individuals

DOC 18.8.82

Alumnes amb FP acabada

Carretera de la Bordeta, 49
Tel: 243 08 82



Un altre dels aspectes d’aquesta
Lliga Popular és el de l’organitza-

ció. Tot va a càrrec de l’AVBBB. Ca-
da equip paga una nninsa quota
d’inscripció; a més hi ha subven-
cions per part de la Generalitat i del

Consell del Districte, i col·labora-

cions de dues entitats bancàries i

una tenda d’esports. No està mala-
ment. Tots eisjugadors tenen una
fitxa de l’Associació i, a cada partit,

hi assisteix un delegat de la ma-
teixa Associació que pren nota, en
acta, del nom de cada jugador, del

seu dorsal, dels autors dels gols,

de l’àrbitre, de tot, vaja. Parlant

d’àrbitres, s’ha de dir que ho són
els pares d’algun jugador, algun se-

guidor o qualsevol membre de
l’AVBBB. Ells s’ho maneguen tot.

Al seu local, carrer Badal 124, hi es-

tan perfectament recollits tots els

ets i uts de cada partit i, uns clars

cartells et posen la classificació de
cada categoria en cada jornada. Per
altra banda i com ja hem dit, cada
dijous demanen permis al Consell
del Districte per a utilitzar els

camps, es fa el sorteig d’on es juga-

rà cada partit i apa, som-hi!
«Amb tot aixó no ens hem d’oblidar
d’una cosa molt important; pensi
que s’aquesta Lliga en neixen no-
ves entitats». I té raó el senyor Al-

colea, puix que es reuneixen quatre
nanos, formen un equip, s’inscri-

uen a la Lliga i ja són una nova enti-

tat. «I a més a més, aquests entitats
tenen noms molt santsencs; la ma-
joria d’elles duen el nom del seu
carrer o plaça». I també s’ha de te-

nir en compte que els gairebé sis-

cents jugadors arrosseguen una
gran quantitat de seguidors, entre
els pares, la tieta, la iaia i el gos de
cada família de cada jugador, més
els entrenadors, preparadors i sim-
ples seguidors, sumen el públic
que assisteix a cada partit. «Una co-
sa molt maca és que quan juguen
els grans, els petits del mateix
equip també hi són presents ani-

mant-se sense parar, i a l’inrevés

quan juguen els petits». El senyor
Alcolea se sent satisfet i amb un to

un xic llastimós canvia de cara i

ens diu «el trist és que no se li doni
la importància que veritablement

té. La gent del barri, la gent decisò-
ria del barri, hi hauria de parar més
atenció». Malgrat els interessos co-
mercials que existeixen per la Lli-

ga, aquesta continua estant al ma"-
ge de molta gent. ]_

«Pels vestuaris ens podrien

posar, com a mínim,

aquelles casetes metàl·liques

dels paletes»

En fi, la quarta Lliga Popular de
futbol-sala ja ha finalitzat. L’éxit es-
portiu ha estat molt considerable.
L’èxit d’assistència, tres quarts del

mateix. Econòmicament s’ha
acomplert. «Només ens queixem
d’una cosa, dels camps. Volem que
siguin decents».

Aleix Ferrater
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Josep Espínàs,

nou regidor del Districte

Josep Espínàs, 54 anys, l’home que en els darrers anys ha estat un
dels motors més actius del barri, és regidor del districte. Eli se sent
satisfet del seu càrrec i per sobre de tot vol fer feina de carrer. Amb
en Josep Espinàs parlàvem dies després de les eleccions, amb
l’eufòria de saber-se regidor de districte, i amb els ànims de conti-

nuar ei treball que ha vingut fent. Ara, però, amb el càrrec de regidor
de districte.

— Alguns sectors del barri havien
comentat que els socialistes no
guanyarien de manera clara en el

nostre districte després de les ten-

sions viscudes en els darrers me-
sos (centres civics, pla especial,

etc.). Els resultats del dia 8 de
maig, no obstant, han demostrat
que aquesta opinió no tenia cap fo-

Mment. Què en pensa vostè de tot

mxò?
— Mira, una cosa és clara, la gent
ha vist resultats i això en unes elec-

cions municipals es valora molt.

Potser els electors han pensat que
ja que s’han fet coses, valia la pena
donar confiança al projecte iniciat.

Penso que s’ha donat confiança a 4

anys de gestió.
— I ara vostè ja és regidor del dis-

tricte. Suposa un canvi, això?
— Jo ja portava 3 anys com a Direc-

tor de Serveis i com que teniem uns
regidors que no es podien dedicar
massa al districte de fet era jo ma-
teix qui donava solucions a moltes
de les coses que se’ns plantejaven.
En aquest aspecte em penso que
no, que seguiré treballant igual que
abans.M Vostè ha defensat sempre la

^scentralització. Què en pensa
del fet que hagi desaparegut l’Àrea

de Descentralització?
— El que és clar és la poca des-
centralització que hi ha hagut.
Àdhuc el mateix Consell de Distric-

te no podia participar com volia en
segons quins temes. El fet que hagi
desaparegut l’Àrea de Descentralit-

zacó és un gran avantatge per als

districtes, perquè ei regidor tindrà

ara molta més autonomia per a re-

soldre problemes.
— Què passarà amb Cotxeres?
— Si el tema de Cotxeres està una
mica adormit és una mica culpa
meva i m’explico: preferia deixar el

tema de Cotxeres per després de
les eleccions perquè ara les coses
es podran fer més objectivament.
Cotxeres ha de funcionar amb una
gestora ben pensada. Jo, des
d’aquí, demano negociació per a ti-

rar epdavant Cotxeres.

— Digui’ns ua cosa senyor Espi-
nàs. Com és que és un home tan ac-
ceptat entre la gent del barri?
— Per sobre de tot pesa l’amistat
de molts anys. Amb en Ribes, en
Xarles, en Cartahà, amb les AA.VV.
i les entitats, són més de 15 anys
de tracte. Ens podem barallar dia-

lècticament en una reunió però
l’amistat continua. Ells valoren això
i, a més, avui jo estic on estic per
raons polítiques, perquè el meu
partit ha pujat i és el primer de Bar-

celona i del barri, però també ha-

gués pogut pujar un PSUC i alesho-
res seria algú d’ells qui estaria en el

meu lloc.

—
• Continuarà essent el districte de

Sants, Hostafrancs i La Bordeta, un
dels més animats culturalment a
Barcelona?
— Les característiques del barri,

del districte, són fabuloses. Cal
mantenir el mateix interès, entu-
siasme i confiança. I això amb la

coNaboràció de les entitats i amb la

gent anònima que organitza coses i

es mou com el qui més. Jo ho tinc

molt clar; el regidor del districte ha
de fer feina de carrer perquè és la

millor manera de conèixer les aspi-

racions. La millor manera.

Alfred Picó
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Ateneu PoDular

de Sants

Les entitats, avui

El 8 de juny d’aquest any, el 1983, l’Ateneu Popular de Sants celebrà

el cinquanta aniversari de la publicació del seu manifest. Les Bodes

d’Or. Ha passat molt de temps des d’aquell 8 de juny del 1933.

— Com va néixer l’Ateneu?

— El grup excursionista Sempre
Avant, inclòs en la societat coral La

Floresta, volia organitzar altres ac-

tivitats a part de les excursions i els

de La Floresta els van dir que no

podia ser. Aixi va néixer la idea de

fundar un ateneu enciclopèdic ba-

sat en la idea de VAteneu Popular:

l’Ateneu Enciclopèdic Sempre
Avant.

_— L’Ateneu va haver de tancar les

seves portes després de la Guerra.

Quan i com va ser recuperat?

— L’any 77 un grup d’antics socis

va retrobar-se. Reuniren una petita

quantitat de diners pagant una

quota simbòlica per tots els anys

que l’Ateneu havia estat tancat i

buscaren un nou local. El novembre

del ’77 s’aprovaren els estatuts i el

6 de juny del ’78 s’inaugurà el local

del carrer Riego.
— Quins grups té l’Ateneu?

— En aquests moments hi ha un

grup d’esplai —els Rodamons— ,
i

un grup de llaüts i bandúrries —la

Agrupación Laudistica Cierzo— . A
més hi ha un_grup de muntanya que

disposa de tendes i un grup de fo-

tografia amb un laboratori de reve-

lat. Fins ara també hi havia un grup

de teatre. —Xarada—, però han ha-

gut de plegar.

— Com funciona l’Ateneu a nivell

administratiu i com es desenvolu-

pen les activitats?

— L’Ateneu està regit per un secre-

tariat que representa, coordina i

gestiona. Aquest Secretariat és es-

collit en una assemblea i té una du-

ració de dos anys. En presentar-se

a l’elecciò com a candidat, és tam-

bé obiigatori presentar un progra-

ma d’actuació i un reglament d’or-

dre Interior.

Per a portar a terme una activitat

només cal que dues persones

—com a minim— l’organitzin o es

facin responsables d’ella 1 informin

el secretariat sobre dia, hora i lloc

per tal de coordinar-ho amb d’altres

activitats.

— Quants socis té l’Ateneu?

— Ara, aproximadament, en tenim

uns tres-cents. Socis menors de di-

vuit anys n’hi ha una cinquantena,

però la mitja deu estar pels volts

dels 35 anys.
— Quin ha estat el moment de més
animació de l’Ateneu?
— Els dos primers anys, del ’78 al

’80.

— En quin punt es troba ara l’Ate-

neu?
— Si mirem al voltant estem bé, re-

ferint-nos a d’altres ateneus; si mi-

rem allò que hauria de ser el movi-

ment asstíciacionista estem molt

malament.
— El 24 de febrer d’aquest any và-

reu inaugurar un nou local al carrer

Premià 15. Qué suposa crear i man-
tenir un nou local per a una entitat

associativa?
— Molts mals de cap i dificultats;

en l’aspecte econòmic ens obliga a

fer molt poca gent molts sacrificis i

a dur a terme una política econòmi-

ca de gran austeritat. Donades les

condicions del local representa

que s’hi poden dur a terme moltes

activitats, però el problema és QUI

les porta a terme. Ara hi estem
muntant una Ludoteca juvenil (de

13 a 19 anys) amb la coHaboració

de l’Àrea de Joventut de l’Ajunta-

ment, la Generalitat i La Caixa d’Es-

talvis de Barcelona. Cal destacar

que aquesta és la primera ludoteca

exclusivament juvenil.



— Com és que l’Ateneu va canviar

de nom?
— Es creia que l’antic nom {Ateneu
Enciclopèdic Sempre Avant) havia

perdut la seva significació i es re-

queria una actualització en respec-
te a alió que havia de ser una enti-

tat. En es anys ’30 un ateneu enci-

clopèdic donava una imatge pro-

gressista, peró en els ’80 està pas-

sat de moda. Després de tot aquest
període de temps s’ha tornat a ia

idea del principi; «Anem a consti-

tuir un Ateneu popular» diu ei mani-
fest de constitució de l’Ateneu En-

ciclopèdic Sempre Avant de l’any

1933.

'a decisió es va prendre l’onze de
faig del ’82 en una Assembiea Ge-
neral Extraordinària, es canviaren
eis estatuts i una decisió que es va
prendre fou la de canviar el nom i

posar el ó’Ateneu Popular de Sants.

«El futur de PAteneu

està en funció de

la participació de la gent»

— Quin futur tenen les entitats as-

sociatives com els ateneus enfront
dels Centres Cívics de TAjunta-
ment?

De moment és molt difícil i cos-
terut. A més de la manca de partici-

pació i la baixa del moviment asso-
ciacionista, ens trobem amb l’enor-

me competència dels Centres Cí-

vics — si més no, de moment—. Per
aitra part, la Generalitat dóna su-

port (molt minso, peró) a ies enti-

tats de barri. Les entitats com la

nostra podrien tenir un gran futur si

hi hagués una reacció en el movi-
ment associacionista. Sense que hi

hagi un dirigisme s’està produint
una institucionaiització de la cultu-

ra, una part dels intel·lectuals i gent
dels moviments de base ocupen
càrrecs en l’administració.

El futur de l’Ateneu està en funció
de la participació de la gent del

barri. Tenint en compte que l’Ate-

neu és una entitat popular i de
barri, sense aquesta participació
abans esmentada, unes ganes de
fer coses, un caliu, no té raó d’és-

ser.

AGRUPACIÓ LAUDISTICA
CIERZO

— Com es va crear el grup?
— El grupo procede del Centro Ara-

gonès de Barcelona, y surgió, en su
formación actual, de la necesidad
de desarrollar actividades màs es-

pecíficamente musicales que el

propio folklore.

— Quin tipus de música i quins
autors interpreteu?
— Tocamos música popular espa-

hola y música clàsica de autores

como Bach, Brahms y autores es-

paholes.
— Quins instruments toqueu?
— El grupo de instrumentes con-

ceptuades como de pulso y púa, es
decir, 'la bandurria, el laúd y la

guitarra.

— Com està el món dala música i,

especialment, el dels grups de cor-

da?
— Se haila en franca crisis pues
falta formación e información musi-

cal. La música es, en general, des-

conocida en el ambiente estudian-

til. Ademàs, la bandurria y ei laúd

se estudian con bastantes deficien-

cias.

— Quines intencions i quines pers-

pectives teniu respecte al futur?

— Queremos lograr un gnipo musi-

cal aceptable y realizar e' màximo
de actuaciones para fomentar este

tipo de música.

— Com funcioneu vosaltres dins
de l’Ateneu, i com a grup?
— Som una secció més de l’Ate-

neu: paguem igual que els altres i

tenim els mateixos drets.

Dintre de VEsplai hi ha quatre
grups: Petits, Mitjans i Grans que
estan tot junts, i el Clan. Les deci-

sions es prenen en ies reunions de
monitors, que se celebren cada pri-

mer dissabte de mes. El Clan és
l’únic grup que té una certa autono-
mia de decisió sobre les pròpies
activitats però aquesta està sotme-
sa a la supervisió dels monitors.
Per a triar les activitats es parteix

d’unes idees suggerides o pels mo-
nitors o bé pels nanos, i aleshores,
són ells qui trien, després els caps
han de mirar si aquestes activitats

són factibles o no.

— Quina diferència hi ha entre un
esplai com Rodamón i per exemple,
la UEC7
— Els centres excursionistes es
dediquen essencialment a les ex-

cursions mentre que nosaltres te-

nim un ventall més extens. Volem
treure els nens de la rutina, distreu-

re’ls i ensenyar-los a respectar la

muntanya.
— Com cobriu les despeses?
— Ens financem mitjançant ies

quotes dels nanos; els menors de
14 anys paguen 200 pessetes, i de
14 a 18, 250. En aquest preu està
inclosa la quota de l’Ateneu, però
no les sortides, on cada nano paga
el que li pertoca. Els diners de les

quotes s’utilitzen per a material i

despeses d’activitats.

ESPLAI RODAMONS

Eduard Castaho



x6 L’Escola Bressol Guinbó

ha fet 15 anys J

'

15 anys ben dHicils, d’iHus.ons, de voluntarisme d’entreDancs, de

pedagògica dels infants.
riarp»; i Tassistència social de

posar en marxa

l’Escola Bressol Guinbó.

Teresa Cabré i Paquita Pons ens ho expliquen.

Inicis

Va ser una cosa com molt esporàdi-

ca i sense pensar-s’ho gaire, tam-

poc; més que res, va ser una neces-

sitat d’aquell moment. Els pares ha-

vien de treballar i no sabien on

deixar els seus fills i així va sorgir

la idea de muntar l’Escola Bressol

Guinbó. La Parròquia de Sant Medir

ens va deixar un local i vam comen-

çar a funcionar amb dues noies i

una cuinera. Era un local vell, mal

condicionat i, al cap d un any, vam

trobar-ne un altre a la mateixa

carretera de la Bordeta. Era una

planta baixa i, malgrat que no

reunia gaires condicions, era millor

que l’anterior. Aleshores els pares

hi participaven molt, perquè era

una cosa molt informal i la forma de

treballar era més voluntariosa que

no pas professional.

«Fins rany 79 no havíem

La lluita

Llavors, a partir d’aqui, van sorgir

inquietuds de tipus social, si els

educadors volíem estar en unes

condicions determinades, si I Ls-

cola Bressol havia de ser pública,

buscar subvencions al Consell de

Districte, a l’Ajuntament. Al cap

d’uns anys va sorgir la Coordinado-

ra i vam agrupar-nos amb altres es-

coles que es trobaven amb les ma-

teixes inquietuds que nosaltres. A

partir d’aquí va ser l’inici de totes

les lluites; ara farà uns set anys,

que ens vam tancar tretze escoles

per aconseguir un Patronat.

L’Ajuntament diu que no

I va arribar un moment en què

l’Ajuntament ens va acollir, es va

fer càrrec de les Escoles Bressol i

va donar una sèrie de beneficis que

es traduïen en unes millores de les

condicions laborals; el primer any

un sou mínim de cara a la Seguretat

Social, ja que fins l’any ’79 no haví-

em estat ni assegurades. Pero ara

fa 2 anys, tot allò que l’Ajuntament

ens havia donat va començar a treu-

re-ho; el motiu creiem que és que

les Escoles Bressol no eren ren-

«Hem notat que amb

e/s altres Ajuntaments,

si anaves i cridaves una mica

aconseguies el que volies...»

dables, que comportaven rnoltes

despeses econòmiques i se’n van

adonar. Pensem que no sabien el

que representava a nivell pedagò-

gic i econòmic. I altra vegada, el

merder i la lluita, ja que van quedar

moltes Escoles Bressol fora de la

protecció municipal; tan sols rebí-

em una ajuda per nen i una subven-

ció del Ministeri de Treball i altre

cop a mantenir-les nosaltres matei-

xos.



La reivindicació del Patronat

I

Va ser l’alcalde Massó quan va ve-
nir a inaugurar la Plaça de Sants qui
ens va donar la idea que es podria
crear un Patronat que acollís totes
les Escoles Bressol, on els tipus de
treball fossin d’equip, sense afany
.de lucre, on els beneficis es desti-
nessin a cobrir el sou dels treballa-

dors i les despeses, i amb una ca-
pacitat pedagògica en la qual el

punt principal fóra l’educació del
nen. Creiem que abans de la guerra
ja existia, si més no teòricament.
Amb el Patronat es va aconseguir
fer un conveni laboral per a tots els
treballadors de les escoles. Depèn
de l’Ajuntament, que li dóna les
subvencions i és el mateix Patronat
noi les distribueix i coordina la part
'^dagògica.

L’Ajuntament reconsidera

Hem notat que amb els altres Ajun-
taments, si anaves i cridaves una
mica aconseguies el que volies, en
canvi amb aquest no sabem si és
que tenen les idees més clares, pe-
rò no han cedit. Això sí; la promesa
que van fer d’anar acollint Escoles
Bressol l’estan complint; molt de
mica en mica, però l’estan com-
plint. També les ajudes han estat
molt més directes. En el moment
del «no», van absorbir les escoles
que estaven pitjor condicionades,
però sense tenir uns cfiteris molt

perquè no han tingut una
Jran coherència, ni han fet enques-
tes de demanda de classes, ni se-
leccions, ni un estudi pedagògic, ni

quin pressupost s’ha de dedicar. En
canvi, l’Ajuntament, a través del Pa-
tronat, ha crear Escoles Bressol als
barris perifèrics, ja que la idea de
l’Ajuntament és la de crear escoles
als barris extrems on hi ha molta
gent treballadora; nosaltres, però,
pensem que a Sants n’hi ha de gent
treballadora, encara que no sigui
un barri perifèric. Una norma que
s’ha establert per a entrar és la de
tenir unes condicions econòmi-
ques baixes i que els pares tre-

ballin tots dos o bé que estiguin
aturats. De cara al setembre proper,
sembla ser que tornarem a ser de
l’Ajuntament, amb el que això com-
porta: unes quotes més assequi-
bles que fins ara, ja que els noétres
plantejaments eren que tothom po-
gués venir.

Nou local, noves inquietuds L’educació del nen

Aleshores sabíem que hi havia
aquest local al carrer Olzinelles i va
haver-hi un canvi tant d'organitza-
ció com de reciclatge a les Escoles
d’Estiu, de fer un plantejament se-
riós, més pedagògic. Es va consti-
tuir un nou horari i va produir-se un
canvi: del «pàrking» de nanos va
passar a ser un lloc valorat per un
tipus de gent més concreta.

«De cara al setembre proper

tornarem a ser

de l’Ajuntament, i això

comporta quotes

més assequibles...»

Es nota aviat quan s’incorpora un
nen a la dinàmica del curs. Són mes
sociables, comparteixen el menjar,
el dormir, les joguines... El nen ha
de comprendre ja de ben petit que
no és l’únic en el món. Es respec-
ten una sèrie de normes, allò que
«tot és per a tothom» ho fem, però
tenint en compte la individualitat
de cada nano, que també és impor-
tant. Al- mateix temps que hi ha una
solidarització, hi ha una relació in-

dividual, que fa que cada infant tin-

gui un paper com a tal dins del ma-
teix grup. Les cases són pensades
per als grans, en canvi aquí tot és
de la seva mida. Es nota una gran
diferència. Es troben més lliures.

Text i fotos: Manel i M. Àngels



Amics de «Trenc d’Alba», fa tan

sols un any que visc ai barri, al nos-

tre benvolgut barri. Per casualitat

un dia vaig llegir un número de la

revista i vaig capir que sou un bon
equip d’entusiastes de la comuni-
cació —això que tant ens cal en el

món nostre d’avui—. Bé, al gra, he

llegit, passejant pels carrerons,

que rebrien de grat qualsevol ini-

ciativa cultural. La meva no coinci-

deix amb cap de les que proposeu
—dibuix, articles, fotografies,

etc.—
,
però us la trameto perquè si-

gui escampada per la vostra bona
veu, si la veieu de bon ull. Ès el se-

güent;

En arribar la primavera he vist molts

balcons i finestres plens de test i

flors, sobretot geranis..., les places

i carrerons semblarien uns altres si

tothom, dic tothom, es posés
d’acord per tal de fer del seu carrer

el racó més florit. Podeu argumen-
tar que no és cosa que us corres-

pongui. D’acord. Penso en vo-

saltres com a òrgan de difusió, els

organismes del barri: Caixes, casi-

nets, ateneus, botigues, etc., hi

col·laborarien de grat, penso, eç el

projecte. Hom podria organitzar

concursos de fotos sobre els apara-

dors, balcons a la «belle saison»;

engrescar-hi les escoles, infants i

pares...

Per a enguany ve just. L’estiu ja és

a sobre, però caldria anar-s’ho pen-

sant de cara a l’any vinent... hom
podria fer-ho coincidir amb Sant

Jordi, cosa que el faria més partici-

patiu. Bé, la idea us la llenço per-

què la recolliu al vostre sac de lle-

tres. Estic a la vostra disposició per

aclarir-vos qualsevol dubte sobre el

meu plantejament eixelebrat, utò-

pic? però possible tanmateix.

Jordi Jesús Roig i Morera

COL·LEGI MODECLAR

Deliniació, FP 1-FP 2,

homolagat amb inclusió de

càlcul d’armadures i

estudi d’utillatges

amb ordinadors. OM 30.5.78

Opinió

Senyor Director,

Aquest Secretariat d’Entitats, em-
pès per a greu situació que traves-

sen els Cursos de Català per a

Adults que, patrocinats per la Ge-

neralitat de Catalunya i l’Ajunta-

ment de Barcelona, es realitzen als

nostres barris, vol exposar a l’opi-

nió pública els punts següents:

1.

— que si els 18 cursos que s’im-

parteixen han funcionat fins ara

amb normalitat és només perquè
els professors han acudit puntual-

ment a fer les classes, malgrat que
des del gener passar no se’ls hagi

pogut pagar ni cinc cèntims.

2.

— que el pagament de les clas-

ses realitzades durant el primer tri-

mestre es va poder fer amb els di-

ners ingressats per la matriculació

dels alumnes —diners que, segons
s’explicita en el conveni, haurien

de servir per a adquirir material no
fungible, destinat a les classes— i

pels avançaments que aquest Se-

cretariat va fer a càrrec de la sub-

venció que rep anualment del Con-
sell de districte VII. Subvenció re-

buda per a difondre la cultura cata-

lana en l’àmbit geogràfic que li és

propi. Aquests avançaments co-

breixen, en aquests moments, la to-

talitat de la subvenció que pertoca

a l’Ajuntament de Barcelona.

3.

— que la greu distorsió provoca-

da pel retard del cobrament de les

classes és causa de gran malestar

entre els professors que les impar-

teixen — hi ha professors que viuen

només d’aquest sou—, malestar

que aquest Secretariat ha seguit

amb preocupació i enuig, sobretot

per la pèssima imatge que oferei-

xen els nostres òrgans de poder de-

mocràtic en una qüestió tan vital

catalana, promoció que, si més no
sobre el paper, tots han assumit.

Si aquest Secretariat ha esperat

tant a aixecar la veu, ha estat per-

què aquesta denúncia no pogués
ser titllada d’electoralista en el

període polític que tot just s’acaba

de tancar. Però ara que les elec-

cions municipals ja s’han consu-
mat, s’ha d’informar a l’opinió pú-

blica que certes activitats empre-
ses en pro de la nostra llengua no-

més tiren endavant —com passava
anys enrera— a costa del sacrifici i

de la paciència d’uns quants que.

un cop més, han de fer de croats

la causa.
El saludem molt atentament.

Secretariat d’Entitats de Sants,

Hostafrancs i la Bordeta.

TERMOPARKET
LA ULTIMA NOVEDAD

EN PARKET

Galileo,46 Tel. 3395566

fotografia i cinema



19La otra íimiigracíón
En Sants, como en la mayoria de barrios barceloneses, existe una
gran cantidat de immigrantes, ya sea de otras poblaciones de Cata-
lunya, del resto de Espana o bien de diferentes países, entre ellos
los africanos, por ello, en nuestro barrío, hay bastantes personas de
color que se han instalado y han echado sus raíces aquí, Herminio
es uno de ellos. Con él charlamos y él nos explica la situación en la

que se encuentran estas personas y los problemas que tienen.

Venida al barrio

— óPo·' qué vinísteis?
— La mayoria vinimos a estudiar o
a aprender un oficio con la idea de
volver a nuestro pais para ejercer la

profesión. Yo soy guineanos, vine
aquí para estudiar formación profe-
sional en fontaneria, me casé con
una catalana y después nos fuimos
j^uinea donde trabajé como fun-
M)nario de obras públicas, luego,
tras la caída del gobierno, volvimos
a Barcelona. A otros se les denega-
ren las becas concedidas para es-
tudiar en Espana y han tenido que
volver a Guinea o continuar estu-
diando según sus posibilidades.
— cQue tipo de problemas tuvís-

teis al llegar?
— La mayoria vinimos muy jóvenes
y de manera aislada, de hecho aqui
empezamos nuestra vida adulta. Yo
ya me vine con la nacionalidad es-
pahola y no tuve ningún problema
pero los que vienen ahora tienen
màs dificultades legales y de traba-
jo porque no tienen la nacionalidad

y sólo consiguen el permiso de re-

sidència por tres meses.
— cTambién vinieron mujeres
Aneanas?
-^Si, pero menos que hombres,
hay màs guineanos casados con
catalanas que no al revés.
— òAnorals vuestra tierra?
— Mucho, porque alli dejamos a la

familia, yo tengo un hermano y una
hermana en Guinea, ademàs alli te-

nemos tierras y la mayoria quere-
mos volver y quedarnos allí a vivirsi

tuviéramos la seguridad de poder
vivir bien.

Ya en Sans

— ^Y por qué elegísteis Barcelona
y Sants en concreto?
— Guinea había sido colonia espa-
hola, por tanto nosotros ya
conocíamos el idioma y eso es una
gran ventaja, pero hay guineanos
que se fueron a otras partes. Yo es-
tuve un tiempo viviendo en Barcelo-
na con una familia y luego me vine
a vivir al barrio.

\— ^Como fue vuestra integración
en el barrio?
— Cuando me casé me vine a vivira
Sants, es un barrio con buen am-
biente, la acogida fue buena y yo
me he habituada a vivir aquí.
— ^No os sentís discríminados por
vuestro color?
— En esta zona no, yo no he tenido
nunca ningún problema porque la

gente ya me conoce, pero fuera del
barrio a veces tenemos problemas,
a veces, en el metro o el autobús,
nos miran y nos llaman «negros» o
dicen cosas creyéndose que no en-
tende'mos el idioma, pero yo no ha-
go caso y en general la gente se
porta bien.

Su vida en ei barrio

«Mis hijos se sienten

catalanes»

— tipo de contactos manté-
néis entre vosotros?
— Formamos un grupo de arhigos,
a veces nos encontramos y charla-
mos. Hace tiempo funcionaba la

Casa de Guinea en la calle Casp,
pero desapreció y aunque nos gus-
taria hacer una sociedad, hasta el

momento no lo hemos hecho.
— iMantenéis aquí vuestras tradi-

ciones?
— Sí, como los guineanos que vivi-

mos aquí nos conocemos la mayo-
ría, a veces nos reunimos e intenta-
mos mantener nuestras tradicio-
nes, por ejemplo el dia 29 de Mayo
hicimos.la «II Muestra de Canción y
Folklore Bubi en Barcelona», de to-

das manera también participamos
en los actos populares que se ha-
cen en el barrio.

— i,Os molesta que os Mamen «ne-
gros»?
— A algunos les molesta y a otros
no, depende, porque a veces se di-

ce con desprecio como para insul-
tarnos y entonces sí que molesta.
— ly vuestros hijos, se sienten
discriminades?
— Su vida es normal y, en general,
no tienen ningún problema, se han
integrado totalmente. Yo tengo
cuatro hijos y van a un colegio del
barrio y, al principio, algún niho les
trataba de manera diferente pero
ahora viven normalmente, incluso
algún amigo viene a casa o ellos
van a casa de compaheros, ademàs
ellos son de Barcelona y se sienten
de aquí como uno màs.

— í,Cuàl es vuestra situación ac-
tual?
— Algunos estàn bien situados, te-

nemos, por ejemplo, un médico, un
abogado... pero la mayoria nos gus-
taria volver a Guinea. Aquí nuestro
principal problema es el paro y,

aunque hemos recibido ayudas de
algunas entidades como del Fo-
ment Català de la calle Badal y al-

guna otra entidad que se ha preocu-
pado de los parados, nuestra si-

tuación es difícil.

— c^e pedirías algo al barrio?
— El principal problema es el paro,
sólo le diria que se acuerden de los
parados.

Josep Martínez
Rosa M. Picó
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Llar del jubilat:

una realitat al barri

Estan prou atesos les necessitats de a «Tercera edat»? Existeixen

suficients llocs on els nostres avis no hagin de «rascar-se la butxa-

ca»? Barcelona té una manca de centres dedicats als avis. Trenc

d’Alba vol donar a conèixer un d’aquests centres on els nostres avis

poden realitzar diverses activitats i que tenim ben a prop.

Ens trobem a l’HOGAR DEL PEN-
SIONISTA, del carrer Violant d’Hon-

gria 135, ia primera sensació que
ens dóna és d’una certa fredor, com
si en aquest edifici tan sols es xer-

rés amb altres persones i prou. Pe-

rò la realitat és molt contrària, la

Llar està plena de vida. s’hi desen-

volupen nombroses activitats. Per

la seva aparença exterior pot sem-
blar un edifici de reduïdes dimen-

sions, però és precisament tot el

contrari.

A la planta baixa hi ha els serveis

de bar i menjador! Aquests dos ser-

veis tenen uns preus molt assequi-

bles: prendre un cafè li costa a l’as-

sociat 16 pessetes i el dinar li pot

sortir per 165 ptes amb primer i se-

gon plat i les postres. També s’hi

pot jugar al billar en tres taules.

L’assisténcia de jugadors i espec-

tadors és molt nombrosa ja que
aqui el servei és gratuït. També hi

ha nombroses taules on els avis po-

den fer la partideta del set i mig.

A la primera planta hi ha el que po-

driem anomenar el «gros» dels ser-

veis. Per fer-nos ia idea us direm

que la planta disposa de:

— Biblioteca de molt reduïdes di-

mensions, dues taules i un moble
llibreria. Es poden trobar tots els

diaris de Barcelona de tal manera
que es pot estar al dia de l’actuali-

tat.

— Sala de televisió amb capacitat

per a 50 persones.
— Barberia, on un barber atén els

socis per un preu molt mòdic. Tam-
bé hi ha la perruqueria de senyores.
— Un espai dedicat exclusivament

a jugar als escacs que permet jugar

deu partides al mateix temps. I per

últim una taula de tennis de taula.

En aquesta planta també hi trobem
l’assistent social i l’administració.

Per últim hi ha la terrassa molt as-

soleiada que s’hi puja per unes es-

cales. Aqui els avis hi poden pren-

dre el sol, sense necessitat d’haver

d’anar als parcs i places del nostre

barri.

Hem volgut parlar amb algun res-

ponsable de la Llar per fer-li unes

preguntes. Ens ha atés la Mercè,

una de les dues assistents socials.

— Des de quan funciona la Llar?

— Des de l’agost del 1977, ara ,fa

sis anys.
— Quins són els serveis que oferiu

i quines activitats es poden realit-

zar?
— Hi ha serveis per a la majoria de
la gent que ve aquí. Vénen de 800 a

1.000 persones diàries. Aquesta as-

siduïtat baixa a l’estiu perquè molts

marxen fora o bé prefereixen estar

per les places i jardins. Els serveis

propis de la Llar ja els has pogut

comprovar. Dintre del que podrí(

dir-ne serveis culturals i recreatius

trobem les excursions que són el

«summun». Se a’organitza una o

dues al mes, d’un o dos dies de du-

rada i normalment cada mes o cada

«Només hi ha sis centres

a Barcelona»

dos mesos es fa una excursió més
llarga d’uns 10 a 15 dies de durada a

uns preus molt econòmics. Aques-

tes excursions «llargues» es deixem
de fer a l’estiu ja que és una èpi^

.

de vacances i per tant els preus son
molt elevats.
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— Existeix algun grup artístic?— Doncs sí, tenim una Massa Coral
mixta formada per unes seixanta
persones, actuen per molts llocs
del Barri, per exemple han actuat a
Sta. Maria de Sants, i participen en
concursos que s’efectuen entre les
diverses llars. Hi ha una Massa Ar-
tística formada per unes 15 o 20
persones que reciten, toquen la
guitarra, expliquen acudits, etc. I

tot això sense oblidar la petanca, a
les Pistes de Can Mantega de
l’Ajuntament.
— Això és de tipus recreatiu, però
feu activitats de caire cultural?— Fem xerrades i conferències so-
bre alimentació, higiene, proble-
mes mèdics i tenen molt d’èxit. A
vegades fem diapositives sobre vi-

atges. També fem exposicions de
^ire anual sobre treballs manualsWm poden ser labors, ceràmica,
escultura. Aquesta exposició es fa
el mes de març. L’última exposició
tingué una participació de 120 per-
sones amb un total de 300 treballs.
Hi ha un taller de pintura i dibuix,
amb un monitor, fan cursos de pin-
tura, dibuix, macramé. També dis-
posem d’una secció de filatèlia i

moltes coses més que m’oblido.

«Hi ha una manca
d’assistents socials»

— Econòmicament de qui dene-
neu?

Ara des dels traspassos depe-
nem de la Direcció General de Ser-
veis Socials de la Generalitat.— Quina és la vostra zona d’actua-
ció?
— Hi ha poquíssims serveis. Pensa
que a tota Barcelona només hi ha 6
Llars. Concretament nosaltres co-
brim des del carrer Balmes cap a
l’esquerra tot el que és la banda de
muntanya. Nosaltres ens veiem
obligats a admetre avis que venen
de la Zona Franca perquè en el seu
barri no disposen d’un centre
d’aquest tipus.
— Disposeu de gaire personal per
atendre els avis?
— En aquests moments hi ha dos
conserges, un barber i una perru-
quera, un home que s’encarrega del
bar, dues assistents socials i l’ad-

ministrador.

— Quina és la tasca de l’assistent
social?
— Donem assessoria jurídica, ens
encarreguem d’arranjar problemes
entre la Seguretat Social i el pen-
sionista, de tramitar ingressos a
hospitals perquè es rebi una assis-
tència mèdica. En teoria nosaltres
només hauríem d’atendre els casos
que ens planteja l’associat... però
ens veiem obligats a atendre gent
que té un problema i que sap que li

podem resoldre.
— Hem parlat que oferiu assistèn-
cia mèdica. El metge és geriatra?— Bé, pròpiament no podem dir
que sigui geriatra perquè la ge-
riatria com a especialitat no s’ha
implantat. Això sí, ha fet cursos
sobre malalties i problemes dels
avis.

L’assistència mèdica és de tipus
preventiu. Per exemple un avi ha
sofert un principi d’embòlia, doncs
l’ajudem a fer els exercicis de recu-
peració, també donem injeccions.— Quines són les condicions per
ser soci. Quants en teniu actual-
ment?
— Tenim deu mil socis; i en pot ser
aquella persona que sigui pen-
sionista. Es pot ser pensionista per
tres canals, vidu/a a partir dels 60
anys; per invalidesa total o parcial;
per jubilació als 65 anys o per jubi-
lació anticipada.
S’han d’entrevistar amb nosaltres i

omplir uns fulls, llavors se li dóna
el carnet de soci.

— Qui dirigeix el centre?— Una junta directiva formada per
onze socis que presenten candida-
tura, l’administrador i l’assistent
social. L’elecció és per un període
de dos anys.

«L’afluència és de 800
a 1.000 associats»

— Han existit problemes, ja sigui
amb l’administració o per manca de
personal?
— Bé, a la primera part de la pre-
gunta t’haig de dir que no; en quant
a manca de personal sí. Precisa-
ment fa poc la meva companya ha
tingut un nen i jo em trobo que no
puc obrir nous casos, estic coiap-
sada de treball: actualment tenim
72 casos d’assistència a domicili,
amb 18 auxiliars de Barri. Hi ha una
manca d’assistents socials.

Després de ser atesos per la Mercè,
hem volgut recollir l’opinió de l’as-

sociat; tothom estava molt satisfet
dels serveis que se li ofereixen
S’HA CREAT UN CALIU; UN GRUP
D’AMICS.
Mentre baixàvem les escales sentí-
©rn el mormoli de les veus que
feien que algun dia també desit-
gem arribar a grans.

Júlia Badal



Los trabajos y los días

Kafka: cent anys

Quin any, el ’83. Als centenaris i

aniversaris per tots coneguts,
(Wagfier, Marx, Ortega), cal afegir-

ne un altre més: el 3 de juliol de
1883, va néixer a Praga Franz Kafka.
La seva obra assenyala un final i un
principi en la literatura del segle
XX. Moltes de les circumstàncies i

de les més íntimes pulsions de
l’home modern hi són presents.
El triangle màgic de la literatura

moderna es concreta amb tres
noms vèrtex: Marcel Proust, James
Joyce i Franz Kafka. L’any 1922 és
força significatiu. Mentre Kafka ini^

cia El Castell, Joyce publica l’Ulis-

ses i Proust ha recuperat definitiva-

ment el Temps perdut. Les narra-
cions kafkianes plantegen un uni-
vers ple de^laus i situacions com-
plexes. El lector s’endinsa pels
enrevessats camins que el con-
duiran vers El castell, La Tranfor-
mació o El procés. K, Joseph K,

Gregor Samsa, en són els personat-
ges.

C/ CREU COBERTA 128

Telef. 325 24 24

E L ECTRO DOMÈSTICS
TE L E VISIÓ - DISCS

Actualitat

Han passat els anys i l’interés creix
a l’entorn de l’obra kafkiana. Els
canvis d’estètiques i les modes no
han aconseguit rosegar tot un con-
junt d’históries, reeditades contí-
nuament. També són abundants els
estudis sobre l’obra de Kafka: Max
Brod, K. Wagenbach, Janouch, R.

Hayman en són exemples impor-
tants.

La tuberculosi s’endugué Kafka un
dia d’estiu del ’24. Franz manifestà
al seu inseparable amic, Max Brod,
el desig que la seva obra fos des-
truïda. Lluny de fer això, l’amic
procedí a l’edició dels manuscrits.
Els títols fonamentals de l’obra de
Kafka han estat traduïts al català:
El Procés, El Castell, La Metamor-
fosi, La carta al pare, les Cartes a
Milena... En llegir aquestes narraci-
ons el lector sent una sensació
estranya que el propi Kafka reflec-
teix en una de les seves cartes a Mi-
lena: «he sentit aquell terror dels
somnis (de conduir-nos com si fós-
sim a casa nostra en un lloc on no
hauríem de ser.. .»('’>

Kafka... cent anys.

Sergi Doria

(1) KAFKA, Franz, «Cartes a Milena» (Trad. L.

Solà), Lumen, 1975.

El concurs literari de
les escoles del barri

En preparar les festes de Sant Jordi
d’enguany, poc podíem pensar la

qualitat que assoliria el CONCURS
LITERARI organitzat per les esco-
les del barri.

La participació ha estat notable^
foren representades un bon espíet
d’institucions, públiques i priva-

des, malgrat que el concurs es con-
vocava per primera vegada a nivell

de barri.

L’originalitat d’aquesta activitat rau i

en l’acurada recitació o representa-
ció, segons els casos, que l’Aula de
Teatre de la Institució Montserrat
va fer d’aquesta trentena de com-
posicions escolars premiades, al

saló de l’Ajuntament. La direcció'

de l’equip, en mans de Jaume Ba-
tiste, i els arranjaments dels tre-

balls, disposats pel mateix artista

de teatre, de llarga trajectòria, as-

soliren moments de veritable alça-

da, amb una declamació rica en ma-
tisos que a voltes ens féu estremir
per la patètica alenada i semp^re
gaudir amb la naturalitat o realis

.
,*

d’aquells treballs que ho demanen.
L’assistència de públic, malaurada-
ment, no correspongué a la qualitat

de l’espectacle, degut, com sol
passar, a la proliferació d’actes de
la diada de Sant Jordi. Am tot, cre-

iem que és una activitat que en
anys successius han de continuar
les escoles del Barri, el Consell de
Districte i l’Aula de Teatre.
En l’expressió indescriptible dels
rostres dels minyons i noies assis-
tents, que veien potenciades les

seves narracions i poemes davant
del públic per uns rapsodes de tan-

ta professionalitat i dignitat, hi và-

rem llegir en més d’un cas els trets

il·lusionats d’una futura vocació li-

terària.

Anton Fortuny



^ Avalot a Santa Tecla|
El catorze de maig s’estrenava L’Hèroe, d’en Russinyol, al Teatre
Lliure. Quatre dies més tard, al saló d’actes de l’escola Pia del carrerBalmes, s estrenava Els savis de Vilatrista —altre cop en Russi-nyol- pero sense el suport de la Generalitat. En els actors també hihavia una petita diferència: no són professionals i no cobren res.
estrena va estar carregada de nervis: no sabien si les entradeseren prou per a cobrir les despeses, a la sala hi havia més de dues-centes persones, i al cap de dos dies tenien exàmens finals!

— Corn us organitzeu?
Xavier Bru és el director; hi ha

dos sots-directors —que també
són actors— i estan per si el direc-
tor no pot venir. També tenim esce-
nògrafs, producció, electricista i

apuntador —aquell que no té paper
en l’obra—. Actualment som dinou;
quan hem estat més gent érem més
de trenta.

— Quant de temps fa que fun-
cioneu com a grup?
— El grup va ser fundat el deu de
desembre del vuitanta. Primer està-

a l’Escola Pia del carrer Diputa-
Wo; la majoria érem alumnes
d’aquella escola. Aquell local era
una habitació amb finestres que
donaven a un pati on jugaven a bàs-
quet i el soroll era continu: crits,
xiulets... A més, al costat hi assaja-
va un grup de música... L’única co-
sa bona era que hi havia llum.— Per què us dieu AVALOT?— Al principi es volia posar SCAE-
NA («escena» en grec) però a Ma-
drid hi havia un grup que es deia
així; després durant dues setmanes
vàreni dir-nos DE SIS A VUIT. No
acabàvem de posar-nos d’acord i el
director, fent ús dels seus poders
legítims va «suggerir» el nom
d’AVALOT.

<La comèdia
està més d^acord amb

la nostra manera de ser»

— Quins problemes heu tingut a
l’hora de dur a terme les represen-
tacions?
— El primer és l’econòmic, dema-
nen entre 15 i 25.000 pessetes per
llogar la sala, amb dret, només, a un
assaig. Això per a un grup amb sub-
venció potser no és massa, però sí
que ho és per a nosaltres; hem de
fer una escenografia molt limitada i

estrènyer-nos el cinturó. Després hi
ha els horaris, el transport i la coor-
dinació de les feines, principal-
ment. A l’hora de distribuir la feina
tothom s’hi posa, però a l’hora de
pencar som els mateixos de sem-
pre.

— Com funcioneu a nivell econò-
mic?
— Els dos primers anys comptà-
vem amb l’ajut de l’Associació de
Pares de l’Escola Pia. Ells donaven
un tant anual, però això ens lligava
molt. Vam decidir de fer-nos inde-
pendents, amb tot el que això com-
porta. Ara estem aquí, a Santa Te-
cla; tenim un local i no hem de pa-
gar-lo. En l’aspecte financer... ca-
dascú aporta el que pot; anem ma-
lament de diners però aquest és el
preu de la llibertat: ara podem fer
allò que volem... si els diners ho
permeten. La majoria som menors
de vint anys, no tenim autonomia
econòmica; això significa depen-
dre dels pares o, els pocs que te-
nen feina, del seu sou. Si hi ha algú
que no pot aportar diners, no ho fa.

«El director, fent ús dels
seus poders legítims,

va “suggerir” el nom
d’AVALOT»

— Com trieu les obres que s’han de
representar?
•— Cadascú es llegeix unes obres i

després es decideix quina obra es
representarà. Hem de tenir en
compte la gent que ha de participar-
hi. L última vegada havíem de triar
entre Trfes sombreros de Copa, d’en
Mihura i Els Savis de Vilatristai d’en
Russinyol. A l’hora de triar tenim
més en compte la qualitat que
l’idioma; aquesta última vegada
vam triar l’obra d’en Russinyol,
ontre altres raons perquè érem els
actors justos.

Qué us agrada més de represen-
tar?
— La comèdia està més d’acord
amb la nostra manera de ser. De fet
hem tocat totes les possibilitats.— Qué heu representat?— Vàrem començar amb Historia
de una escalera i després va seguir
Un embolic de família, Los àrboles
mueren de pie i ara Els Savis de Vi-
latrista.

Grup de teatre AVALOT. Un grup de
teatre a Sants que ha anat a estre-
nar —per força— al carrer Balmes.
Si voleu alguna cosa d’ells, podeu
passar per la parròquia de Santa Te-
cla.



Voleu un grup una mica viciós, una
mica innocent, una mica modern,
una mica genial i una mica vulgar?
Stranglers, sense cap dubte Stran-

glers. Serenitat, relaxament, ex-

quisitat, i una suau agressivitat

s’uneixen admirablement en un sol

disc: «Feline». Un treball sorpre-

nent, fresc i atractiu com pocs.
Stranglers: decadència i elegància
per a una nova època.

Després de mil barroquismes i flori-

tures estètiques, Spandau Ballet

abandona les pintures, columnes,
poses, palaus, flors i tot allò que
tingui relació amb la moda, ja pas-
sada, dels «new romàntics». El re-

sultat és evident: «True» el seu nou
LP, un treball senzill, honest i alho-

ra apetitiu Spandau Ballet ha trobat
e! seu lloc. La seva música, terrible-

ment melodiosa, és divertida, balla-

ble i conserva intacta la frescura de
temes anteriors. Ja no és aquell

grup rabiosament de moda de fa un
any però encara es manté amb la

suficient força com per a ésser un
dels protagonistes musicals
d’aquest proper estiu.

«The high road» és el nou mini-

treball de Ferry, Mackay i Manzane-
ra. Tot esperant el seu proper LP
ens anticipen un petit aperitiu que
relaxarà els més impacients. El

mini-LP conté-quatre temes: dos de
Ferry, un de Neil Young i un altre de
Lennon. En viu, i demostrant que la

seva qualitat éstà molt per sobre de
qualsevol estudi de gravació, Roxy
Music ens ofereix un treball ex-

quisit. Es tracta de la millor música
pop que corre pels nostres temps.
Un altre trio que prepara la jugada
per a aquest estiu és el grup Meca-
no. El nou LP s’anomena: «Donde
està el país de las hadas». Els seus
temes, joves, quasi infantils, rít-

mics i alegres, seran de nou el

refresc imprescindible i inevitable

d’aquests propers mesos. La fór-

mula Mecano ha sofert una sola in-

novació remarcable: l’afegiment
musical de mi! i uns violins que ja

donaren tan bon resultat al conjunt
britànic ABC. Després de l’aparició

de grups com Olé Olé, o Vídeo, Me-
cano reivindica el seu lloc de privi-

legi.

Els amants de la música electròni-

ca poden gaudir, des de fa unes
setmanes de! nou treball de Neuro-
nium. El seu sisè LP s’anomena «In-

visible Views». Michei Huygen, cer-

vell del trio, ha assolit un so tran-

quil, onític i transparent, amb certs

tocs de comercialitat. Una música
suggerent, fidel a la línia de Vange-
lis, Ashra, Tangerine Dream, etc.

Santi Picó s’ha incorporat definiti-

vament el grup com a guitarra fix. A
la fi, un disc que no sorprèn ningú
però el que sí té és grans preten-

sions internacionals. Entre d’altres

països s’edita a USA, Anglaterra,

Alemanya i Japó.
Uns altres electrònics, però en
aquest cas poperos i moderns, són
Heaven 17 i The Human Leaguç.
Ambdós grups han editat el seu
nou LP. Heaven 17 segueix barre-

jant el tecno amb el funky i la músi-
ca disco. The Human League insis-

teix amb melodies pop hàbilment
modernitzades. El tecno segueix
imposant-se.

Singles... i Maxi-Singles

Armande Aitaï ens canta «Schizo-
prenia». Un tema obsessiu i deca-
dent amb una interpretació força
desafortunada.
Un tema que no té res de desafortu-
nat és aquell «Outside looking in»,

és a dir: «Mirant a dins des de fora».

La parella que ha fet famós el tema
és Dream Sequence. Un títol curiós
per a una cançó irresistible.

Indeep ens repeteix obsessivament
que anit un disc-jockei li salvà la vi-

da. «Last nigth a D.J. saved my life»

és una de les peces disco més es-

coltades i més ballades d’aquest
passat mes. Els seus originals

efectes i la seva senzilla melodia
han assolit un èxit que feia molt de
temps que no aconseguia una can-

çó estrictament disco. I per a
aquest estiu 83, a la platja, a la pis-

cina o a la terrassa de l’hotel... let’s

dance. Des de la redacció de Trenc
d’Alba s’acomiada.

ts casteWaï^s

_ Víctor Manuel

, Azul V

^ Camilo Sesto

Mecano

\\\s catalans

_ Pi de la Serra

iTlamon Muntaner

4_ Santi Vendrell

Hits
estrangers

\^ Bowle

2— indeep
Abba

4— Yazoo

David Stardust



Gandhi

Gandhi, la superproducción mas
^^ectacular de los últimos tiem-

que se ha llevado casi todos
los premios habidos y por haber en
la indústria cinematogràfica, fue un
proyecto casi obsesivo durante
veinte ahos para el director Sir Ri-
chard Attenborough, que ya realiza-
ra otro film biogràfico en 1972
(Young Winston) sobre la figura de
Winston Churchill.
En 1962, un diplomàtico hindú en
Londres, interesado en hacer llegar
a la pantalla la vida del Mahatma (al-

ma grande), facilito a Attenborough
la lectura de una biografia sobre
Gandhi, escrita por Louis Fisher,
libro que le impresionó vivamente,’
por los datos desconocidos sobre
la vida del líder hindú, y que ha ser-
vido de base al guión de la película.
Desde entonces dedicó parte de su
tiempo a investigar sobre el perso-
naje, e intento por todos los me-
dios ir acercàndose a la realización
del film, que por fin consiguió con
permisos y acuerdos diplomàticos

y ayuda econòmica y tècnica del
Gobierno de la India.
El resultado ha sido un largo, míti-
co, un tanto repetitivo, y me temo,
muy subjetivo, paso por la vida de
un filósofo hindú que, movido por
el impulso de una profunda religisi-
dad y una obsesión a lo largo de to-
da su vida, a través de su mensaje
de la no-violencia, consiguió, sin
proponérselo, ser el líder de una gi-
gantesca nación, mover a millones
de personas siguiendo su mensaje
de paz, e independizar a su país del
imperialisme britànico. Aunque no
pudo evitar las guerras civiles que
se produjeron y se siguen produ-
ciendo, en un país de setecientos
millones de habitantes, donde
conviven/malviven todo tipo de cul-
turas, sectas, religiones y razas.
que como en muchos otros lugares
de la tierra, mantienen esa lucha
ancestral contra la pobreza, la mi-
sèria, el hambre, la necesidad, el ra-
cisme...

La película se centra exclusivamen-
te en la figura de Gandhi; sus via-
jes, sus llamamientos pacifistas,
en un estudio de sus movimientos,
sus palabras, gestos (hay que agra-
decer el trabajo de Ben Kinsley/
Gandhi y su total identificación con
el personaje), nos deja ver también
la brutalidad y crueldad de un impe-

rialisme implacable.
La visión de Gandhi, por parte de
Attenborough, es una visión lógica-
mente occidental y que, a pesar de
lo expuesto, no consigue centrar-
nos concretamente, tarea harto
dificil por otro lado, en las ideas,
moral y pragmatisme del primer lí-

der de la no-violencia.
Esperemos que este film tan bien
aceptado popularmente y cargado
de honores y premios, sirva para al-
go màs que para vendernos esa de-
formada imagen de la India, y no se
convierta en otro vehículo comer-
cial, como esos cursillos y viajes
organizados, o esas corrientes «re-
ligioso-culturales» que aparecen y
desaparecen —cada una con su gu-
ru/líder endiosado— por nuestras
ciudades. La filosofia, la cultura, la
moral, la religión y la historia de es-
ta vasta nación llamada India, es al-
go màs, tan fascinante, tan miste-
rioso, como lo fue la pròpia perso-
nalidad de su gran padre espiritual
Mohandas Karanchand Gandhi, de
quien Albert Einstein comentó una
vez: «Las generacions venideras
apenas creeràn que un hombre co-
mo él caminó sobre el suelo de es-
te planeta».

el nino salvajemente truffado
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Les fulles de la tardor

Les fulles dels arbres

caigudes al terra estan,

i els nens tirats a sobre
juguen, juguen i remuguen.

Els escombriaires que s’enfaden
corren darrera d’ells i els estomaquen,
i els nens corren i riuen

i escampen les fulles que l’escombriaire

ha escombrat.

Eulàlia Ferrater

9 anys

LA PRIMAVEHA

A^ÚMeiios

/Yv^

-10AHe/Y\

ciia-

Ara qUB Ja no fa fred

1 l08 tardes 03 fan més llargues

anoRi, amigues, a cuSrrer

pels camins 1 les montanyea.

Mireu ois arbres tan florits ^

i els abnetllera plena de flor blanca;

les nous han fugit 0*P ola cims

i el cel t4 un blau que m'encanta.

Ja ha arribat la primavera

i amb ella tots als ocells,

que amb sa veu riallera

de Joia omplen els vents.

Ara que Ja no fa fred

i les tardes es fan m£s llargues

anem, amigues, a cdrrer

pels camins 1 les montanyes*

OOOÜUÜOQO

Fi

MOMCA MONTILLA (7b. EGB.

)

P
Escola "Sagrada família" C/. 0uadiana,13 I 15-



El crucigrama

chíflado

27
HORIZONTALES
1 . Nombre de actriz sueca/ pequena langosta/ 2. Companera del
caiman/ Antepenúltimo planeta/ 3. Su contraveneno es la Peche/
En Ondàrroa, adiós/ 4. Alga marina/Mosca somnífera/ Preposición
latina/ 5. Derek/ Repetido, abuela/ Masculino de rea/ Animal piloso
& grandioso/ 6. Vocal líder/ De las Auroras, las màs bellas/ Antes
de «uapo»/ 7. Gustar tope la mola/ Este, cardinal/ Al rev., macho de
la rata/ 8. Hombre britànico/ Primer nombre de Marilyn Monrop/
Madre de la humanidad, dicen/ 9. Al rev., dim., fem., en mano/ Don-
de se teje/ CocaCola with ginebra/ 10. Al rev.. Transportes Interna-
cionales Reguales/ Antes de la B/ En català, ocell que refila/ 11
Aumentativo exagerante/ Sur, cardinal/ Gran bombilla real/ Ofidio
enorme/ 12. Matrícula del coche de El Greco/ Ave corralena ynavidena/ Estropeas con ajo/ 13. Que no es azúcar/ Al rev qase-
osa hecha en casa/

’

VERTICALES
1 . Madera de lujo/ Va antes de Sade/ 2. Apellido de la actriz sue.a/
Tios buenos/ 3. La mejor manera de dinaria, de.../ Màs majo que el
atún y màs barato/ Antes de la E/ 4. Nombre de letra, muy explici-
to/ Titulo de film turco y corto/ Partido Lunar/ 5. Calle barcelonesa
y trabalengüística/ 6. Bebida carajillera/ Valiente con falta
gramatical/ Anda/ 7. Que seria de los peatones sin ella, y aún/ Po-
nes RL, please/ Hermana monja/ 8. Película de las sin ropa/ Su pa-
pa es Ulises, le regalamos vocal y aquí no pasa nada/ Después de
la vocal líder viene ella/ 9. Signo de metal dorado y voz lupina/ Se-
guro Qbligatorio de Enfermedad/ Al rev., no le dejara ser duice/ 10
Al rev., apellido desconocido de Carter/ Interjección arriera pro-
cese galopante/ Norte/ Qnomatopeya de risa/ 1 1 . Al rev., y en cata-
lan, felino urbano/ West / Film con oscars y de Bob Fosse/ 12. Al
rev., allí donde se suda voluntariamente/ Los que no son muy da-
dos a regalar/ 13. En este crucigrama se pasa mucho de ella/.

Copyrigth by Naíacha

Quíquegrama
Coloca en el diagrama las siguien-
tes palabras, teniendo en cuenta
que pueden ir al derecho o al revés.

APARADOR
CONSOLA
ARMARIO
SILLÓN
SI LLA
SOFÀ
CAMA
MESA

[— —

11lj n
—

sorucinNFii

BQ Bfan



FARMACIA
CENTRO
DE
ESPECIFICOS

fórmulas
magistrales

analisis

oxigeno
ortopèdia

gçupos
sanguineos

AVENIDA MADRID, 222 VALLESPIR, 103 Tel. 339 6332 Barna-14

C Y M AT I C

VENDA DE TELEVISORS

A COLOR, VÍDEOS,

EQUIPS ALTA FIDELITAT

RADIOCASSETTES

CLUB VIDEO
a domicili de Reparació TV al dia.

C/ Moianès 59 Telef. 223 36 70.

BARCELONA 14

SANTS Sants, 65-69 Tif 421 35 ’
1

PLACA DEL CENTRE Av MadncJ. 21 7 i Vallespir, 113
HOSTAFRANCS ConseU de Cent, 1 1 TIf 243 55 03
LA BORDETA Badal, 90 92 Tif 331 26 47

GAYARRE Gayarre, 15 17- Tif 422 35 72

OLZINELLES OL nelles, 10 12- Tif. 422 36 27

BARCELONA 28

BADAL - Brasil, 7 1 1 Tif . 339 83 39
AVGDA. DE MADRID - Av. dc Madnd, 9 - TIt. 333 18 16

SUGRANES Sant Frederic, 1 - 3 - Tif. 422 39 72

SANI A TECLA - Av. Madrid, 92 - Tif. 339 83 14

CAN MANTEGA Violant d'Hongria. 100 Tif. 339 44 23

GALILEO Galileo, 54 - 58 Tif. 330 51 04


